
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                     QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 162 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

146.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................03

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

MOÇÃO.......................................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................05

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................10

RESOLUÇAO ADMINISTRATIVA................................................15

RESENHA.......................................................................................11

PARECER.......................................................................................12

VOTO DO RELATOR...................................................................22

OFÍCIO.........................................................................................22

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Fábio Braga (SD)
08. Deputado Fábio Macedo (PDT)
09. Deputada Francisca Primo (PC do B)
10. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
11. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
12. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Othelino Neto (PC do B)
14. Deputado Paulo Neto (PSDC)
15. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
16. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
17. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
18. Deputado Ricardo Rios (SD)
19. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
20. Deputado Stênio Resende (DEM)
21. Deputado Toca Serra (PTC)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

02. Deputada Graça Paz (PSL)
03. Deputado Max Barros (PRP)
04. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Marcos Caldas (PSDB)
05. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
06. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Alexandre Almeida (PSD)
Deputado Edivaldo Holanda (PTC)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás

Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré

Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim

Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto

Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:
Quintas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30 H

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                     QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/11/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
5 BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.11.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ.S  (NºS 901

E 902/2017).

1. PROJETO DE LEI Nº 099/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, INSTITUI A REGIÃO
TURÍSTICA CAROLINA E RIACHÃO NO ROTEIRO TURÍSTICO
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA.

2. PROJETO DE LEI Nº 302/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
Nº 9.550 DE 04/01/2012, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO
DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS
EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES COMPETENTES.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 238/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA 13 DE
DEZEMBRO COMO O DIA ESTADUAL DA BALAIADA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 741/2017).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 40/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A PAULA
LOBÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

IV  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 856/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO
SOLENE COM DATA A SER DEFINIDA EM HOMENAGEM AO
IFMA POR SUA CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA, E TECNOLÓGICA, VISANDO O

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL
DO MARANHÃO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(3ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 895/2017 DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 299/2017, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DE TARIFA PARA EMBARQUE DE VIATURAS E
MOTOCICLETAS DA POLÍCIA MILITAR, CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, POLÍCIA CIVIL E DO SISTEMA
PRISIONAL EM TRANSPORTE HIDROVIÁRIO, FERRY-BOAT,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 891/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
ESPECIAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,
ÀS 11 HORAS, PARA CELEBRAR O DIA ESTADUAL DA
BALAIADA, IMPORTANTE REVOLTA POPULAR OCORRIDA
NO ESTADO DO MARANHÃO ENTRE OS ANOS DE 1838 E
1841. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 904/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE APLAUSOS À SUPERINTENDENTE DA
POLÍCIA FEDERAL DO MARANHÃO, SENHORA DELEGADA
DE POLÍCIA FEDERAL CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI, PARABENIZANDO-A PELA CONDUÇÃO DOS
TRABALHOS DA 5ª FASE DA OPERAÇÃO “SERMÃO AOS
PEIXES” QUE DESARTICULOU ESQUEMA QUE DESVIOU
MILHÕES DOS COFRES PÚBLICOS DO MARANHÃO,
ATRAVÉS DE ENTIDADES (ONGS) E ASSESSORES DO
GOVERNO QUE OCUPAVAM CARGOS IMPORTANTES.

9. REQUERIMENTO Nº 905/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 271/2017,
DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 22/11/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 025/17, de autoria do Senhor Deputado Rafael

Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao Sr. PM Nº 078/14 João Victor
de Sousa Sales, Mat. 2428670, promovido por ato de bravura no dia
17/11/2017 na Cidade de Timon – MA, pela sua atuação militar no
enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco do Brasil
em setembro de 2015 na Cidade de Parnarama – MA.

2. MOÇÃO Nº 026/17, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao Cabo PM Nº 575/01 Flávio
Meneses Brito, Mat. 138453, promovido por ato de bravura no dia
17/11/2017 na Cidade de Timon – MA, pela sua atuação militar no
enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco do Brasil
em setembro de 2015 na Cidade de Parnarama – MA.
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3. MOÇÃO 027/17, de autoria do Senhor Deputado Rafael

Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao 2º SGT PM Nº 400/92 James
Cruz Cardoso, Mat. 100685, promovido por ato de bravura no dia 17/
11/2017 na Cidade de Timon – MA, pela sua atuação militar no
enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco do Brasil
em setembro de 2015 na Cidade de Parnarama – MA.

4. MOÇÃO Nº 028/17, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao SD PM Nº 174/14 Camilo
Tercio Lopes de Sousa, Mat. 2428514, promovido por ato de bravura
no dia 17/11/2017 na Cidade de Timon – MA, pela sua atuação militar
no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco do
Brasil em setembro de 2015 na Cidade de Parnarama – MA.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 316/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que determina constar em editais de
licitações para aquisição ou locação de novas viaturas policiais e de
condução de presos a especificação de para-brisas blindados na forma
que menciona.

2. PROJETO DE LEI Nº 317/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a “vida útil”
de Viaturas que compõem a frota do Sistema de Segurança Pública do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/17,

de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/17,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Carlos Lupi,
Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/17,
de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que concede Medalha
“Nagib Haickel” ao Prefeito ACM Neto.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/17,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Ricardo Duailibe,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 21/11/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e um de novembro de dois
mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Max
Barros, Sérgio Frota, Toca Serra e Valéria Macêdo.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MOÇÃO Nº 025 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao SD PM N° 078/14 João
Victor de Sousa Sales, MAT. 2428670, promovido por ato de bravura
no dia 17/11/2017 na cidade de Timon - MA, pela sua atuação militar
no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco de
Brasil em setembro de 2015 na cidade de Parnarama - MA nos seguintes
termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula o Policial Militar promovido por ato de bravura
realizado na cidade de Parnarama - MA, esta promoção consiste
na prática de atos incomuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites comuns, normais de cumprimento do
dever legal, caracterizam feitos indispensáveis às atividades
policiais militares, é o reconhecimento do Estado em
contraprestação de uma conduta exemplar”.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
novembro de 2017. – Dep. Rafael Leitoa

MOÇÃO Nº 026 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao Cabo PM N° 575/01
Flávio Meneses Brito MAT. 138453, promovido por ato de bravura
no dia 17/11/2017 na cidade de Timon - MA, pela sua atuação militar
no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco de
Brasil em setembro de 2015 na cidade de Parnarama - MA nos seguintes
termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula o Policial Militar promovido por ato de bravura
realizado na cidade de Parnarama - MA, esta promoção consiste
na prática de atos incomuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites comuns, normais de cumprimento do
dever legal, caracterizam feitos indispensáveis às atividades
policiais militares, é o reconhecimento do Estado em
contraprestação de uma conduta exemplar”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
novembro de 2017. - Dep. Rafael Leitoa
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MOÇÃO Nº 027 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao 2° SGT PM N° 400/92
James Cruz Cardoso, MAT. 100685, promovido por ato de bravura
no dia 17/11/2017 na cidade de Timon - MA, pela sua atuação militar
no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco de
Brasil em setembro de 2015 na cidade de Parnarama - MA nos seguintes
termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula o Policial Militar promovido por ato de bravura
realizado na cidade de Parnarama - MA, esta promoção consiste
na prática de atos incomuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites comuns, normais de cumprimento do
dever legal, caracterizam feitos indispensáveis às atividades
policiais militares, é o reconhecimento do Estado em
contraprestação de uma conduta exemplar”.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
novembro de 2017. – Dep. Rafael Leitoa

MOÇÃO Nº 028 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao SD PM N° 174/14
Camilo Tercio Lopes de Sousa MAT. 2428514, promovido por ato de
bravura no dia 17/11/2017 na cidade de Timon - MA, pela sua atuação
militar no enfrentamento ao assalto praticado contra agência do Banco
de Brasil em setembro de 2015 na cidade de Parnarama - MA nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula o Policial Militar promovido por ato de bravura
realizado na cidade de Parnarama - MA, esta promoção consiste
na prática de atos incomuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites comuns, normais de cumprimento do
dever legal, caracterizam feitos indispensáveis às atividades
policiais militares, é o reconhecimento do Estado em
contraprestação de uma conduta exemplar”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
novembro de 2017. – Dep. Rafael Leitoa

REQUERIMENTO Nº 904 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Aplausos à Superintendente da Polícia
Federal do Maranhão, Senhora Delegada de Polícia Federal
Cassandra Ferreira Alves Parazi, parabenizando-o pela condução
dos trabalhos da 5ª fase da operação “Sermão aos Peixes” que
desarticulou esquema que desviou milhões dos cofres públicos do
Maranhão, através de entidades (ONGS) e assessores do governo que
ocupavam cargos importantes.

Na referida operação foram cumpridos 17 mandados de prisão
temporária e 28 mandados de busca e apreensão em São Luís/MA,
Imperatriz/MA, Amarante/PI e Teresina/PI, além de bloqueio judicial
e sequestro de bens no total de 18 milhões de reais. As diligências de
busca e apreensão foram cumpridas na sede da Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão e na Superintendência de Acompanhamento à
Rede de Serviços do MA.

A operação buscou prender servidores públicos vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde, diretores, tesoureiros e administradores
de organizações sociais, além de empresários vinculados a empresas
de fachada e envolvidos no pagamento de propina a servidores públicos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
novembro de 2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.11.17
EM: 21.11.17

REQUERIMENTO Nº 905 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 271/2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE
2017. - Zé Inácio - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.11.17
EM: 21.11.17

INDICAÇÃO Nº 1330 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista,
Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson
Portela, a Secretária Municipal da Criança e Assistência Social,
a Sra. Andreia Carla Santana, o CMT Geral da Polícia Militar
do Maranhão, o Sr. José Frederico Pereira, e Comandante Geral
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Célio Roberto,
reiterando a indicação nº 791/17, para que adote as medidas legais e
administrativas necessárias para a adoção como Plano de Governo do
Estado, do projeto “Bombeiros Mirins”, do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, como mecanismo de incentivo à segurança e  de
formação cidadã das crianças e adolescentes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além das suas
atividades que lhe são inerentes, também desenvolve competências
que ressaltam o compromisso com a responsabilidade social, dentre as
quais, destaca-se o projeto social dos Bombeiros Mirins.

Este projeto, que teve início em 1997 em São Luís, ganhou
repercussão e se expandiu para outros bairros da capital, atendendo a
crianças e adolescentes em situação vulnerável, proporcionando
treinamentos que oferecem diretrizes para calcar na educação o respeito,
a disciplina, a ética e os valores morais, contribuindo assim, para o
melhor aproveitamento do tempo ocioso daqueles que se encontram
desassistidos.

Já bastante difundido, e ampliando ainda mais o campo de
atuação, o Projeto passou a abarcar também outros municípios,
atendendo ao longo dos 19 anos de existência, mais de 71. 420 crianças
e adolescentes em todo o Maranhão.

Com essa premissa, o Projeto tem como escopo reunir crianças
e adolescentes em risco social, ajudando-lhes no trato e entendimento
da sociedade, apresentando como principais aliados na redução dos
riscos à vida e ao patrimônio, a prevenção e a educação, assegurando a
absoluta prioridade na efetivação desses direitos fundamentais.

Assim, considerando a relevância social, alicerçada através do
delineamento ético e moral, do reforço escolar e da visão holística da
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sociedade, é que se justifica a presente indicação, solicitando para
tanto, o fortalecimento do projeto através da adoção como plano de
governo, para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades,
visando atingir os objetivos propostos.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 22 de outubro de 2017– JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, queria cumprimentar os colegas com um muito bom dia.
Senhor presidente, do dia 17 ao dia 19, ocorreu o Congresso Nacional
do PCdoB. Os deputado daqui foram o deputado Cutrim, o deputado
Levi Pontes, o deputado Marco Aurélio e a deputada Francisca Primo.
Foi um evento muito proveitoso e também muito organizado. O nosso
amigo Egberto fez os contatos e estava à frente dos trabalhos, dando
todo apoio a nossa delegação do Maranhão que representou muito
bem o estado. Por exemplo, de São Paulo tinham 91 delegados
presentes. Em segundo lugar foi o Maranhão, com 76 delegados
inscritos. Evidentemente alguns não foram, mas inscritos de São Paulo
foram 91, que também não foram todos. O Maranhão com 76. Em
terceiro lugar, a Bahia com 71 delegados, depois vem Minas Gerais e
Pernambuco com 38 delegados inscritos, depois vem Ceará com 35,
depois o Rio Grande do Sul com 34 e assim sucessivamente. Mas o
mais importante é que todos os 27 estados tinham representantes e ali
foram discutidos temas e assuntos diversos em nível de Brasil. Foi
muito importante também, pois ali estavam todas as delegações dos
estados e nós conversamos com pessoas de outros estados nesses três
dias, sexta, sábado e domingo, com atividades a partir das 8h, 9h da
manhã, pela tarde e noite também. Então nós queríamos parabenizar o
nosso amigo Egberto pela organização e pela assistência que nos deu.
Agradecer a nossa delegação e a todos os maranhenses que ali estavam
presentes, ao nosso presidente Othelino que também se fez presente
no congresso. Era só isso, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores e Senhoras
Deputados, imprensa, galeria, a todos que acompanham em todo o
Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. Senhor Presidente,
quero na manhã de hoje destacar que tivemos a oportunidade, mais
uma vez, de participar de uma iniciativa muito importante do Governo
do Estado, que foi a entrega de equipamentos para fortalecer a economia
deste Estado e na oportunidade de ontem mais uma vez participando
com os nobres colegas, como V. Ex.ª que representou muito bem esta
Casa, inclusive parabenizar pela sua fala em defesa dessa interação
entre o Parlamento e Poder Executivo, porque os Deputados precisam
sim indicar ao Governo do Estado, quando na oportunidade de entrega
de equipamentos indicar os municípios, porque conhecemos a realidade

de aonde estamos indo, da interação que temos com lideranças,
prefeitos, com vice-prefeitos, vereadores, enfim, lideranças políticas
dos municípios que nos demandam e precisamos dar resposta. E na
manhã de ontem, na verdade da tarde de ontem, tivemos a oportunidade
de entregar uma patrulha, na verdade uma motoniveladora. Uma
motoniveladora para o município de Duque Bacelar. Fiquei muito
honrado, feliz em poder fazer parte dessa iniciativa. É um equipamento
importante que vai abrir caminhos, mas esses caminhos abertos são
caminhos para o desenvolvimento do município, para as estradas
vicinais, para o escoamento da produção, para desenvolver de fato até
a infraestrutura do município que vai ter como desdobramento a
condicionante social, porque estamos falando do acesso a povoados,
dos povoados à sede, da facilitação realmente que esses vão ter ao
percorrer as estradas vicinais dos seus municípios. Foram 14
motoniveladoras entregues, mas sabemos que o Governo do Estado já
entregou dezenas e dezenas de equipamentos como esse. Inclusive
faço o registro, nós entregamos também para Afonso Cunha, Prefeito
Arquimedes que já está utilizando esses equipamentos, melhorando as
estradas vicinais do município de Afonso Cunha. Ficamos felizes,
porque é uma política de resultados. Tenho enfatizado esse termo
política de resultados, porque as pessoas esperam, a sociedade espera
é que o Parlamento, é que o Poder Executivo dê resultados, que a
sociedade precisa e merece de todos os esforços necessários para o seu
desenvolvimento. Então ontem tivemos a oportunidade de entregar a
mais um município maranhense, Duque Bacelar contemplada com a
motoniveladora, inclusive o Prefeito daquele município que ali esteve
conosco, nos agradeceu na oportunidade, agradeceu também ao
Governador Flávio Dino pela gentileza, pelo que tem feito realmente
de apoio aos municípios maranhenses. As políticas do Estado voltadas
aos municípios, porque entendemos que fortalecer o município é
fortalecer o Estado. Até porque o Estado é a composição dos seus
municípios. Então aqui faço, mais uma vez, um registro de forma
positiva e, claro, já consciente do que o que fizemos na tarde de ontem
foi realmente contribuir com mais 14 municípios maranhenses. Nobres
parlamentares presentes que ali também entregaram aos seus
municípios, acredito que não precisamos avançar ainda mais porque
não é só o equipamento, o Governador ontem falou da questão do
combustível também para que seja repassada às Prefeituras, para que
esses Prefeitos possam realmente fazer gestão e, assim, possam utilizar
esses equipamentos. Então sabemos o momento de dificuldade que
estão vivenciando os municípios maranhenses e que precisam de todo
o aporte de recurso necessário. Então ontem foi mais um momento
realmente que nos permitimos reforçar esse trabalho social, um trabalho
realmente dedicado a todos os municípios que temos nossas bases
políticas. E também aproveito, claro, demandamos essa motoniveladora
para vários municípios e entre os municípios que ainda não foram
contemplados, eu quero destacar o município de Vitória do Mearim,
foi um compromisso nosso com aquele município, Deputado Glalbert,
encaminhar uma motoniveladora, inclusive está na minha relação
também, que já encaminhei ao Governo e que até possa fazer um
comparativo e tirar das nossas Emendas, mas que nós possamos
contemplar os municípios maranhenses. Inclusive de Vitória, que tem
aí uma quantidade significativa de estradas vicinais e que tem acesso a
povoados, área de assentamento, e, na oportunidade, a prefeita nos
solicitou que pudéssemos realmente encaminhar esse equipamento,
porque vai ser muito importante para desenvolver, claro, o caminho de
acesso ao desenvolvimento do município, na produção, na cidadania e,
claro, na infraestrutura necessária. Então, a todos o meu muito obrigado
e que Deus o abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, algum dos senhores ou
senhoras gostaria de usar ainda o Pequeno Expediente? Vou suspender
a Sessão, por cinco minutos, enquanto o Deputado Sousa se prepara
para o pronunciamento.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino Neto,
membros da Mesa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria,
aos amigos da imprensa, todos que nos assistem por meio da TV
Assembleia. Eu venho aqui a esta tribuna, primeiro, para falar da ação
da Polícia Federal, Deputado César Pires, chamada de “Pegadores”,
que foi deflagrada na semana passada no desvio de verbas da saúde do
Maranhão. São indagações que eu quero fazer justamente porque eu já
denunciei nesta Casa aqui da funcionária fantasma chamada Allana,
que está totalmente envolvida nesses desvios de recursos públicos,
justamente porque na transcrição da conversa do Secretário Carlos
Lula, ele tocou no nome da Allana dizendo que ela fazia a folha
complementar. Duas indagações também: por que não foi investigado
pela Secretaria de Transparência e Controle, senhor Rodrigo Lago, a
demissão da doutora Rosângela Curado? Por que não foi investigada a
saída do Mariano da Secretaria de Saúde? Por que não foi investigada a
saída do Luís Júnior da Secretaria de Saúde? Essas perguntas que eu
quero fazer porque esse esquema de corrupção dentro do governo
Flávio Dino já existe desde 2015 como foi dito na Polícia Federal.
Então são essas perguntas que eu queria fazer. Já sabendo da existência
pelo secretário Marcos Pacheco desses desvios de recursos, por que
não foi tomada uma providência? Essa Secretaria de Transparência e
Controle só serve para perseguir? Por que não foram investigadas
essas pessoas que saíram dos seus cargos por desvio de recurso público?
Então eu fico indagando e fazendo essas perguntas. O secretário Rodrigo
Lago nada fez para estancar a sangria dessas folhas complementares
desses funcionários fantasmas que eu já denunciei aqui nesta Casa.
Inclusive a Allana, que é funcionária fantasma da Secretaria de Saúde,
foi denunciada aqui nesta Casa, entrei com representação no Ministério
Público e estou aguardando a resposta, mas eu quero aqui deixar bem
evidente que essa operação foi uma coisa para a qual já foi até por mim
nesta Casa, meses atrás, chamada atenção sobre essa questão de
funcionários fantasmas dessa folha complementar. Falei de um
funcionário, mas a Polícia Federal descobriu 400. Então eu só queria
deixar isso bem claro e fazer esta pergunta: por que o secretário Rodrigo
Lago, da Transparência e Controle, sabendo desses desmandos, não
tomou nenhuma providência? Fica aqui a minha indagação e minha
pergunta sobre esse ponto de interrogação na Saúde do Estado do
Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei 298, de minha autoria, que institui
o Dia Maranhense do Samba e dá outras providências. Depende de
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Este projeto
depende do parecer das comissões. Vou suspender a sessão para que a
CCJ se reúna e emita o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a sessão. Com a palavra o
Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, Projeto n.º 298 foi aprovado por unanimidade na Comissão
de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei n.º 298/17. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei n.º 238/2017 de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. (lê). Deputado Bira ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Lei n.º 247/17, de autoria do Deputado Eduardo

Braide. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 258/17, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ambos
vão à sanção. Projeto de Lei nº 250/2017, de autoria do deputado Zé
Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 040/2017, de autoria do deputado Roberto Costa (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº
856/2017, de autoria do deputado professor Marco Aurélio, o deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº
894/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 895/2017, de autoria do deputado Josimar
de Maranhãozinho, o deputado está ausente, fica transferido para a
próxima sessão. Requerimento nº 900/2017, de autoria do deputado
Rigo Teles (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Rigo, V. Ex.ª disse que
queria uma Questão de Ordem sobre o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - No Tempo dos Partidos, por favor, conceda os cinco minutos
ao PEN, pela Liderança do PEN.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª vai falar pela Bancada do PEN?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vou.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, sobre este Requerimento aprovado em regime de
urgência e sobre o Projeto de Lei, eu já entrei em contato com os líderes
tanto o deputado César Pires como também o nosso líder deputado
Eduardo Braide e todos concordaram.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não havendo objeção, logo após a Ordem do
Dia, a gente suspende a Sessão para emissão de parecer e já vota o
projeto, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Só para me inscrever, logo após o deputado César Pires,
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimento nº 901/2017, de autoria do
deputado Antônio Pereira (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 902/2017, de autoria do deputado Ricardo Rios (lê).
Em discussão. Em votação os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 903/2017, de autoria do
deputado Roberto Costa. Em discussão. Em votação. Aprovado.
Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento nº 899/17, de
autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Deferido. Eu vou
suspender a sessão para que as comissões possam emitir parecer ao
projeto do deputado Rigo. Projeto de Resolução nº 045/17. A sessão
está suspensa para que as comissões se reúnam e emitam parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra, o
deputado Levi.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Projeto de

Resolução Legislativa, de autoria do deputado Rigo Teles, aprovado
por unanimidade, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Resolução nº 045 em discussão e
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à promulgação.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. O Deputado César Pires já havia solicitado, cinco minutos
sem apartes, pela liderança do PEN. Deputado César Pires, a tribuna
está à sua disposição.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, uma das comissões mais
desejadas desta Casa é sem sombra de dúvida a Comissão de
Constituição e Justiça. Deputado Eduardo Braide, desde que V. Exa.
alcançou esta Casa sempre procurou estar na CCJ, talvez pela sua
formação, talvez por uma escolha que lhe pudesse dar concretude aos
seus desejos técnicos de fazer com que a CCJ fosse realmente uma
Comissão respeitada. Comissão de Constituição e Justiça, presume-se
que ali tenha pessoas capacitadas, capazes a dar respostas às legalidades
das tramitações dos projetos de lei, das emendas ou analisar as medidas
provisórias. O que assisti hoje na CCJ foi, na verdade, uma degradação
dessa Constituição. Eu teria vergonha para fazer prevalecer e assinar
com, reserva de respeito aos meus pares, aquilo que eu vi. Eu me refiro
a tudo isso, a questão da PEC Impositiva que eu tinha um sonho de
fazer esta Casa votar. Lamento, que estive em Brasília financiado por
esta Casa, me reuni com pessoas talentosas que construíram ou ajudaram
a construir a PEC, a nível nacional. Mandei de volta depois de assinada
para ver se tinha alguma gordura, não tinha mais, porque na primeira
ida foi retirado, embora não tirasse ali a substância maior. E essa PEC
foi promulgada em 2015. As alegativas do parecer desenhado com o
intuito simplesmente de atender aos ditames do Governo e não a
prevalecer a força desta Casa, vi ali ser votado naquela Casa. Apesar
do parecer técnico do Senhor José Anderson Abreu Rocha, Consultor
Legislativo de Direito Constitucional, no final dizer assim: Deste modo,
opina-se pela aprovação da proposta de Emenda à Constituição
Estadual n.º 006/2017, como se encontra conforme os ditames
constitucionais. Pedi também que a Consultoria Técnica desta Casa,
por meio dos Consultores Geral Aristides Lobão e José Anderson
Abreu, depois de conversarmos também deu um parecer, Deputada
Nina Melo, que diz aqui: Sendo assim, observados os procedimentos
previstos para a aprovação de uma Emenda à Constituição entende-
se que a matéria, Emenda à Constituição Federal n.º 86/2015, poderá
ser incluída na Constituição Maranhense. Ipsis Litteris, portanto,
Deputado Cutrim, a cópia construída da Federal remete àquelas
orientações às estaduais e, assim, fez prevalecer em alguns Estados da
Nação como o Pará, aqui já desenhado pelo Deputado Edilázio Júnior,
como o Ceará, o Piauí que tive a oportunidade de estar presente em
uma palestra do Senhor Governador, no Paraná, em Goiás, em São
Paulo, não sei o restante dos outros Estados. E, aqui no Maranhão, os
jurisconsultos capazes, não capazes de ordem técnica, mas capatazes
da condução de um governo que precisa compreender que ser
republicano é compreender os ditames e as orientações da maioria.
Republicano é saber dividir, inclusive a democracia que não há aqui.
Lamento, Deputado Othelino Neto, e quero fazer com que esta Mesa,
com que esta Casa também não vote contra a minha Emenda. Essa
Emenda vem à tona, deputado, simplesmente, para tirar essa
subserviência que esta Casa fica, às vezes, orientada pelos estômagos
da vida nas pequenas emendas que, às vezes, nem saem e ficam
alimentando sonhos e esperanças inexistentes até o dia 31 de dezembro.

Ano que vem poderá ser de outra forma, Deputado Cutrim. Assim é
que eu digo a V. Exa., envergonha-me o parecer de uma comissão que se
chama Constituição e Justiça que de Justiça e de Constituição não
entende nada, vou repetir, não entende nada, não teve sustentação
jurídica, não teve sustentação técnica, cientificidade passou longe
daquilo que foi o arrazoado ali proposto, fere de morte todos os
pareceres técnicos desta Casa, todas as cartas técnicas desta Casa, e eu
pergunto: Aonde nós vamos? Aonde nós queremos chegar? Onde todos
os outros Estados que nem republicanos são tanto assim, e assim
fizeram prevalecer a força da Casa. Veja quantas votações tivemos
aqui, às vezes, a comissão votando no afogadilho o dia todinho para
atender os desejos de outros poderes e os nossos são relegados a
planos sub-reptícios, difíceis de serem compreendidos. Presidente,
não deixe que esta Casa se envergonhe, não deixe que seu legado, sua
contribuição no exercício da Presidência seja, na verdade, maculado e
colocado suas digitais em ações como essa. Eu volto a dizer para V.
Ex.ª, é uma vergonha. Sim, Presidente?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado,
me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Concedo o aparte
a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Eu quero me solidarizar com V. Ex.ª, dizer que realmente é vergonhoso
o que aconteceu aqui agora há pouco, uma vez que o Plenário da Casa,
eu entendo ser uma decisão política, se o Plenário quiser aceitar ou não
a Emenda Impositiva é uma questão política, agora a CCJ tem que ser
uma Comissão Técnica, Comissão de Constituição e Justiça. Se não
feriu a Constituição, se não há nada de ilegítimo, de ilegal não há
porque ser considerado inconstitucional. Ora, se é constitucional na
metade da Federação, se é constitucional na Câmara Municipal de São
Luís, se é constitucional na Câmara Federal aí para o Parlamento estadual
é inconstitucional? É algo sem a menor justificativa. Eu acho que antes
de sermos subservientes ao Palácio dos Leões, devemos primeiro ser
deputados, devemos primeiro ser Legislativo, que é para isso que nós
fomos eleitos e é isso que os nossos eleitores esperam, que nós
tenhamos honradez na hora de votar matérias, independente de ideologia
política, primeiro, devemos ser parlamentares, e eu fico envergonhado
com uma decisão como é que foi tomada agora há pouco, eu quero fazer
este registro aqui da minha indignação e solidariedade a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado.
Adiciono a meu pronunciamento as suas intervenções sempre exitosas
e proveitosas. Aqui no parecer técnico, senhor presidente diz que no
âmbito material a PEC estadual apresentada coaduna com a redação da
Emenda à Constituição Federal 086/2015, que é justamente a emenda
impositiva do Congresso Nacional, portanto, é o parecer da sua casa
técnica, presidente. Aqui mais na frente, no outro procedimento, diz
que não quebra nenhum tipo de parâmetro e orientação da nossa emenda
constitucional e cabe diretamente dentro da emenda, dentro da
Constituição Estadual. Portanto, senhor presidente, a nossa emenda,
como bem disse aqui a nota técnica desta Casa, entende-se que a matéria
da emenda à Constituição poderá ser incluída na Constituição
Maranhense, ou seja, nada fere no âmbito. Aa outra página aqui da
outra consultoria também deixa bem claro que no âmbito material a
PEC estadual apresentada coaduna com a redação da Emenda à
Constituição Federal 086 /2015, ou seja, está ipsis litteris, igual à PEC
impositiva do Congresso Nacional. Portanto, presidente, eu vou dizer
a V. Ex.ª mais uma vez e pedir a esta Casa que bote falta naqueles que
são ausentes da Comissão de Constituição e Justiça porque é uma
verdadeira brincadeira a ausência. Existe ganância quando os interesses
são pessoais, mas no dia da votação é vazia como eu assisti pelo
menos a umas três vezes, deputado Zé Inácio. Então, esses ausentes
também não deveriam estar lá. Eu lhe pergunto e vou voltar a repetir
que eu nunca vi uma CCJ dessa natureza, me perdoe dizer a V. Ex.ª,
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mas eu nunca vi. É preciso, na verdade, ter consciência da
transitoriedade do nosso poder, porque nós somos avaliados de quatro
em quatro anos. Aqueles que eu enxerguei daqui, mas, há muito tempo,
não enxergo mais. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Pode ter
certeza de que com equívocos e com erros não se escreve a história de
um parlamento ou de qualquer cidadão que ocupe esta tribuna. Não se
escreve com erros. Um dia vota-se de um jeito, argui-se, como o
deputado Eduardo Braide lembrou as ações de inconstitucionalidade
de 2010, bem antes da votação de 2015, quer dizer, quer brincar com
toda aquela Casa. E haja votação e haja assinatura sem consciência
daquilo que se está fazendo. Pareceu muito a vereadora de Codó: “O
que foi que você votou?”. “Não sei”. “Mas você não entendeu?”.
“Também não vi”. Não teve diferença nenhuma a votação que eu vi
hoje em que um deputado que vota nesta Casa daquela forma e a
vereadora lá de Codó que se comportou do mesmo jeito. Votaram sem
saber, sem conhecer, sem orientação e sem ler os pareceres, apesar de
pedirem vistas, passarem 15 dias, só depois que eu comecei a estar
presente naquela comissão como ouvinte. Portanto, eu volto aqui a
dizer: os pareceres técnicos, eu não rasgo aqui por educação, mas de
nada vale mais a nossa Consultoria Técnica, de nada vale mais consultar.
Faço um arrazoado à mão e disse até quando eu vi, parece até o que o
Joaquim Barbosa disse: o sujeito entrou no gabinete com otite e chegou
lá o médico examinou a língua e deu um parecer técnico e passou
remédio para a língua. Tudo certo se fosse a língua, mas o problema é
que era o ouvido. A mesma coisa que está aqui. Tudo certo se estivesse
analisando outra coisa, mas não o que estava aqui, na ilusão de querer
fazer alguma coisa. Muitos até nem sequer sabiam que, apesar de
qualquer parecer ou desgaste, voltaria ao Plenário e a juízo desta Casa.
Essa é CCJ que temos e esses são os pareceres contrários que assistimos
aqui nesta Casa. Se alguém estiver correto e aceitar este procedimento,
continue com ele. Se não tiver e suas consciências doerem, e se existir,
vote quando vier a Plenário. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide havia declinado o
tempo da liderança. Deputado Braide, quer utilizar o tempo da liderança
ou quer esperar o do Bloco? Deputado Roberto Costa havia pedido,
mas declinou. Tempo dos Partidos ou Blocos: Partido Verde. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Braide, V. Ex.ª quer utilizar o tempo do Bloco? Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado Wellington, por oito minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa que divulga as nossas
ações do Parlamento Estadual, internautas, telespectadores que nos
assistem pela TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus
seja louvado. Senhor Presidente, assim diz a palavra de Deus: E vimos,
e certificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e
ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é amor e quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nós o
amamos a ele porque ele nos amou primeiro. (Primeira Carta, do
Apóstolo João, capítulo 4: 14-16 e versículo 19, assim diz a palavra
do Senhor. Senhor Presidente, que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão, sobre o Parlamento estadual. Na semana
passada fomos surpreendidos, eu digo fomos surpreendidos porque
todo o estado do Maranhão foi surpreendido com mais uma operação
da Polícia Federal. Já é a terceira que acompanhamos na atual legislatura.
Já é a terceira como Deputado estadual acompanhando na atual
legislatura. Já é terceira na atual gestão do Governador Flávio Dino:
uma na Secretaria Penitenciária e duas na Secretaria de Saúde. A primeira,
a Secretaria de Saúde, ou melhor, da secretária de Saúde em julho deste
ano, primeiro semestre deste ano, e a segunda agora, na semana passada.
Nas duas coincidentemente os valores são mais ou menos iguais: Na

primeira, saque de 18 milhões de reais na boca do caixa e agora
novamente desvio de 18 milhões de reais. Prisões foram realizadas, as
prisões foram mantidas hoje para investigação, para averiguação e a
necessidade do esclarecimento do dinheiro público, da aplicação do
dinheiro público e várias foram as versões liberadas após a operação
da Polícia Federal, eu tenho aqui em minhas mãos o relatório completo
com 94 páginas e com muitos detalhes impressionantes e, às vezes até
detalhes sórdidos, uma verdadeira quadrilha para afanar, para roubar o
dinheiro público, se apropriar do dinheiro público. E chamo atenção
nessas duas operações da possibilidade da instauração de uma CPI,
muito embora alguns deputados haviam falado durante a primeira
operação que a Polícia Federal já estava investigando como realmente
está investigando e este é mais um desdobramento da Operação Sermão
aos Peixes e na operação em junho falaram que não havia integrantes da
atual gestão, mas agora com a nova operação, verifica-se, constata-se,
mais uma vez, que têm integrantes da atual gestão e nós precisamos
estar atentos e precisamos cobrar e eu tenho aqui duas, dois Projetos
de Lei que eu quero um comentário com os senhores, um deles é o
Projeto nº 272, que é a Semana Estadual de Combate à Corrupção, que
todos nós precisamos estar atentos e somos cobrados, somos cobrados
nas redes sociais, somos cobrados no nosso dia a dia, na nossa atuação
parlamentar de legislar e fiscalizar as ações do Executivo, a aplicação
do dinheiro público e um outro, que é o relatório de viagens oficiais
pelo Governo do Estado do Maranhão. Eu recebi uma denúncia de que
um carro da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão estava num
hotel de luxo, em Fortaleza, não é a primeira denúncia, não é a segunda
denúncia, nós já tivemos uma denúncia que foi amplamente difundida
de um carro nas dunas, lá em Santo Amaro, de um carro da Secretaria de
Saúde do Estado, onde o condutor estava dirigindo de forma displicente,
inclusive com o pé do lado de fora e agora, mais uma vez, uma denúncia
de que o carro estava em Fortaleza. Ontem, eu publiquei a foto somente
para questionar onde poderia estar aquele carro e publicaram uma
resposta na minha página pessoal e disseram que eu apaguei. Eu não
apaguei resposta alguma e se o carro estava de forma oficial, em
Fortaleza, estamos solicitando qual o motivo da viagem, quais os
integrantes, e se é viagem oficial, as diárias, os procedimentos, o gasto
com combustível, o gasto com a viagem, de forma oficial, e lembro,
inclusive o nosso Projeto de Lei, o Projeto de Lei nº 222 que estabelece
a necessidade de publicação de relatório de viagem oficial pelo Governo
do Estado do Maranhão, o nome das autoridades de demais membros
da delegação, cargos ocupados pelos agentes que participaram da
delegação, destino da viagem, período da realização da viagem, objetivos
da viagem, conclusão acerca do cumprimento dos objetivos, indicação
dos benefícios para estada PLA da viagem realizada, despesas da viagem
por cada agente público. Senhoras e senhores, isso nada mais é do que
transparência. Nesse mesmo documento estamos solicitando também
quais os procedimentos adotados para o veículo que foi encontrado na
cidade de Santo Amaro, nas dunas em Santo Amaro, uma foto que
consta aqui, eu vou repassar, está em anexo, bem como também quais
os procedimentos adotados com o motorista que estava dirigindo de
forma displicente com os pés do lado de fora. E uma nota da Secretaria
de saúde, que o condutor do veículo havia sido identificado, então nós
precisamos saber quais foram os procedimentos adotados, a sindicância,
a exoneração desses servidores. Senhoras e senhores, uma coisa é você
pegar o seu veículo e ir para Fortaleza, ir para Jericoacoara, Barreirinhas,
para Santo Amaro, ir para Morros e até mesmo à praia em São Luís,
outra coisa é um carro oficial que está lá com a identificação do governo
do Estado. Então, solicitamos transparência e não notas nas redes
sociais, mas uma nota oficial do governo do Estado e também uma
resposta ao nosso requerimento que estamos apresentando para que
possa apresentar uma documentação oficial do que realmente ocorreu
acerca desse carro que foi encontrado em Fortaleza, para que nós
possamos nos certificar sobre o que realmente aconteceu nessa viagem.
Então solicitamos ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde do
Estado transparência e que emita uma nota de forma oficial observando
qual o período e os ocupantes, conforme a nossa solicitação que estamos
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fazendo na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI -  EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Sexta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de novembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina
Melo, Sérgio Frota e Sousa Neto. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Senhores Deputados: Cabo Campos, Graça Paz, Professor Marco
Aurélio, Edilázio Júnior, Júnior Verde, Francisca Primo, Rogério
Cafeteira e Valéria Macêdo. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição do
Deputado Wellington do Curso ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária. Em seguida, declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a
discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, sob regime de
urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 020/2017, de autoria do
Ministério Público, que altera dispositivos da Lei Complementar nº
013/93 e do Projeto de Lei nº 308/2017, também de autoria do Ministério
Público, que dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias na
remuneração dos servidores do quadro de apoio técnico-administrativo
do Ministério Público do Estado do Maranhão. Na sequência, suspendeu
os trabalhos para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho emitissem os respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado
Doutor Levi Pontes, informou que os referidos Projetos foram
aprovados nas Comissões. Desta forma o Presidente da Mesa,
submeteu à deliberação do Plenário o Projeto de Lei Complementar nº
020/2017, bem como o Projeto de Lei nº 308/2017, ambos de autoria
do Ministério Público, que foram aprovados nos seus turnos regimentais
e encaminhado à Sanção Governamental. Em seguida foram submetidos
à deliberação do Plenário, que aprovou os Requerimentos nºs: 851,
852 e 853/2017, todos da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que

seja registrado nos Anais desta Assembleia Legislativa a passagem dos
aniversários de criação dos Municípios de São João do Paraíso, São
Pedro dos Crentes e Ribamar Fiquene, a ser comemorado no mês de
novembro; Requerimentos nºs: 874 a 882/2017, todos de autoria do
Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja consignado nos Anais
desta Casa votos de congratulações aos Municípios de: Cidelândia,
Buritirana, Buriticupu, Senador La Rocque, Governador Edison Lobão,
Ribamar Fiquene, Satubinha, Lajeado Novo e Campestre do Maranhão,
pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de novembro;
Requerimento nº 892/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja enviada mensagem de congratulação aos prefeitos
e aos presidentes das câmaras dos municípios relacionados em lista
anexa, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação de
suas respectivas cidades; Requerimento nº 898/2017, do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja convocada uma Sessão
extraordinária, para discussão e votação, em regime de urgência do
Projeto de Lei nº 298/2017, de sua autoria. Os Requerimentos nºs: 856/
2017, do Deputado Professor Marco Aurélio; 895/2017, do Deputado
Josimar Maranhãozinho; 891/2017, do Deputado Bira do Pindaré e
894/2017, do Deputado Stênio Rezende, ficaram transferidos para a
próxima Sessão devido a ausência dos autores. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 896/2017, do
Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13 e 14 do mês de junho de
2017, conforme atestado médico e 897/2017 também de autoria do
Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 06 do mês de setembro
de 2017, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 238/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré; 247 e 258/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e os
Requerimentos nºs: 899/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso e 900/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Senhor Deputado Rogério
Cafeteita. No tempo reservado aos Partidos e Blocos não houve orador
inscrito. No Expediente Final ouviu-se o Deputado Vínicius Louro.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
21 de novembro de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 799/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 888/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de outubro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
nos dias 06, 07,08 e 09 de novembro do deputado Fábio Macêdo,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 16 de
novembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 800/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 890/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de novembro do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 06 a 09 de novembro do deputado Wellington do Curso,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Assembleia
Geral da CALRE - Conferência das Assembleias  Legislativas Regionais
da Europa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 16 de
novembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 801/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 884/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
01 a 24 de agosto de 2017, do deputado Hemetério Weba, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
novembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 802/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº805/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 30 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias
16, 17 e 18 de outubro da Dep. Valéria Macedo, tendo em vista a
mesma encontrar-se participando das solenidades de implantação da
“Patrulha Maria da Penha” em Imperatriz-MA, representando esta
Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 01 de
novembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA:
Nº 796/2017, de 14 de novembro de 2017, nomeando SAFIRA

VIEIRA PINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de outubro do ano em curso.

Nº 797/2017, de 20 de novembro de 2017, exonerando JANE
OLIVIA LOBO COSTA NOGUEIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 798/2017, de 20 de novembro de 2017, nomeando ELY
DE CASSIA DA SILVA COELHO GALVÃO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de dezembro do ano em
curso.

Nº 804/2017, de 21 de novembro de 2017, Tornar sem efeito
a Resolução Administrativa nº 781/2017, que nomeou RONALD SILVA

DE FARIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista,
do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário nº 152 de 1º de
novembro do ano em curso.

Nº 805/2017, de 21 de novembro de 2017, nomeando
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 806/2017, de 21 de novembro de 2017, exonerando, a
pedido, ALINE SILVA CAVALCANTE, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 807/2017, de 21 de novembro de 2017, exonerando
ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 808/2017, de 21 de novembro de 2017, nomeando
LUCIMEIRE AMORIM FONSECA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de dezembro do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO, DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Prof. MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI  Nº 288/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados –
APAC de Balsas-Ma.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 289/2017  - Fica assegurada a prioridade

de vagas a quaisquer deficientes, nas Escolas Públicas do Estado do
Maranhão, próximas à residência dos mesmos.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 290/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação de Moradores da Cidade Nova do Município de
Cândido Mendes-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI  Nº 291/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação da Vila Telma Pinheiro e Adjacências da cidade de
Cândido Mendes-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI  Nº 292/2017  - DISPÕE sobre o

reconhecimento do “Festejo de Nossa Senhora da Serra”, como evento
oficial do Calendário Cultural e Turístico do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
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PROJETO DE LEI  Nº 294/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no
Município de Paço do Lumiar-Ma.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 295/2017  - DISPÕE sobre a

obrigatoriedade dos Municípios no âmbito do Estado do Maranhão a
terem o trânsito integrados ao  SNT e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 296/2017  - DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam serviços  de
entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem os
equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI  Nº 297/2017  - DISPÕE sobre a alteração

de valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA), para assegurar
proporcionalidade,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON  DO  CURSO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 299/2017  - DISPÕE sobre a Isenção

de Pagamento de Tarifa para Embarque de Viaturas e Motocicletas da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Miliatr, Polícia Civil e do Sistema
Prisional, em transporte Hidroviário, Ferry-Boat, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá  outras providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº  300/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Cultural “Madrigal Santa Cecília”.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI  Nº  301/2017  – (MENSAGEM  GOV.

Nº 097/2017) – DISPÕE SOBRE O Programa Bolsa- Família do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, e
dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 302/2017  - ALTERA dispositivos da

Lei nº 9.550, de 04/01/2012, que DISPÕE sobre a construção de
estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios
e dá  outras providências.

AUTORIA: Deputado RICARDO RIOS
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº  303/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº  304/2017  - CONSIDERA Patrimônio

Cultural e Imaterial do Maranhão o SALIM – Salão do Livro de
Imperatriz.

AUTORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI  Nº  305/2017  - CONSIDERA Patrimônio

Cultural e Imaterial do Maranhão a Celebração de Corpus Christi em
Imperatriz.

AUTORIA: Deputado LÉO CUNHA
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 306/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública a Agremiação Carnavalesca Tradicional Bloco os Curingas.
AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 307/2017  - CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto de Assistência a Cidadania, Responsabilidade Social
e Ambiental – IACRSA..

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR Nº  019/2017  –

(MENSAGEM  GOV. Nº 099/2017) – ALTERA a Lei Complementar
nº 197, de 6 de novembro de 2017, que DISPÕE sobre a criação do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –
IPREV e dá outras  providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
MOÇÃO Nº 023/2017 – De APLAUSOS ao Reitor do

Instituto Federal do Maranhão – IFMA, ROBERTO BRANDÃO,
pela excelência do trabalho desenvolvido pela instituição, tendo o
Magnífico Reitor à frente do processo.

AUTORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MOÇÃO Nº 024/2017  – De APLAUSOS e

CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor FERNANDO
SEGÓVIA, Delegado da Polícia Federal, parabenizando-o por haver
sido escolhido Diretor-Geral da Polícia Federal.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Novembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 373 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 018/2017, apresentada pela Senhora

Deputada Nina Melo, que propõe o envio de “Mensagem de Repúdio”
ao Governo do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Estado
de São Paulo e à Direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo
pela participação de uma criança, de aproximadamente quatro anos,
estimulada pela mãe, a tocar o pé de um homem nu, durante a
apresentação da peça “La Bête”, no Museu de Arte Moderna, no
Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, no dia 26 de setembro do ano em
curso, durante estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DA RELATORA:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos  favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 018/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário, sugerindo,
portanto, que sejam suprimidas do texto da mencionada Moção as
expressões “ Governo do Estado de São Paulo” e “ Ministério Público”

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação da Moção n.º 018/2017, nos termos do voto da
Relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
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Deputada Francisca Primo  - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 382/2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 021/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que propõe o envio de “Mensagem de
Repúdio” ao processo de desestruturação do Banco da Amazônia do
Estado do Maranhão - BASA.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 021/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação da Moção n.º 021/2017, nos termos do voto do
Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.
Deputado Professor Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 385/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 271/2017, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que visa Instituir o Dia Estadual das
Trabalhadoras Domésticas no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Dia
Estadual das Trabalhadoras Domésticas no Estado do Maranhão, a ser
celebrado anualmente, no dia 27 de abril.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que “segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as
trabalhadoras domésticas no Brasil somam um total d e
aproximadamente 6 (seis) milhões de pessoas, representando um
percentual de aproximadamente 20% da força de trabalho ativa do
setor feminino no nosso país, sendo que grande parte não tem a sua
carteira de trabalho assinada. No Maranhão, segundo levantamento
do Sindicato das Trabalhadoras Doméstica do Estado Maranhão,
existe aproximadamente 150 (cento e cinquenta) mil trabalhadoras,
entre pessoas com vínculos formais e informais. Em 2 de Junho de
2015, entrou em vigor a Lei Complementar 150/ 2015, que estendeu
as trabalhadoras domésticas direitos como jornada de trabalho de 44
horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno e
auxílio- creche. Importante destacar que o emprego doméstico se
caracteriza quando um empregado trabalha acima de dois dias na
semana em uma mesma residência. Segundo dados do estudo “Retrato
das Desigualdades de Gênero e Raça com base em séries históricas de
1995 a 2015” da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),

do IBGE, publicado no início do corrente ano, “a quantidade de
trabalhadoras domésticas com até 29 anos de idade caiu mais de 30
pontos percentuais no período analisado: de 51,5% em 1995 para
16% em 2015. No entanto, o emprego doméstico ainda era a ocupação
de 18% das mulheres negras e de 10% das mulheres brancas no
Brasil em 2015. Já a renda das domésticas saltou 64% nesses 20
anos, atingindo o valor médio de R$ 739,00 em 2015. Porém, mesmo
com esse crescimento, ainda estava abaixo do salário mínimo, que, à
época, era de R$ 788,00. O número de trabalhadoras formalizadas
também aumentou: se, em 1995, 17,8% tinham carteira, em 2015 a
proporção chegou a 30,4%.”. Registre-se que na nossa cidade de São
Luís já existe a Lei Municipal nº 5.163/2009 instituindo o Dia Municipal
da Trabalhadora Doméstica, justamente para reconhecer a importância
destas trabalhadoras na vida diária de todas as famílias, dando uma
imensa contribuição para a economia quando atuam diretamente nas
tarefas domésticas e assim permitem milhões de pessoas se dedicarem
a outras atividades econômicas”. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

De acordo, com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona aos
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-
Membro, segundo o §1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
– à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-Membros
da Federação.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 271/2017, nos termos do
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputada Francisca Primo  - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 392/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa a Proposta de Emenda
Constitucional nº 006/2017, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que Altera o art.137, da Constituição Estadual, para tornar
obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica.

Em síntese, a proposta determina que as emendas individuais
ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de um inteiro
e cinco décimos por cento da receita corrente líquida prevista no projeto
encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste
percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, sendo
sua execução obrigatória.

Ao fim, revoga integralmente o art. 136-A.
É o sucinto relatório.
A matéria constante do Projeto de Emenda à Constituição do

Estado do Maranhão propõe alterar para impositivo o caráter da lei
orçamentária.

Ocorre, que diante da Emenda à Constituição Federal nº 86, de
17 de março de 2015, que acrescenta os §§ 9º a 18 ao art. 166, muito
além de simplesmente obrigar o Poder Executivo a honrar as provisões
realizadas a título de Emendas Parlamentares, dentre os questionamentos
que podem emergir, o mais atual, situa-se na aplicabilidade imediata,
ou não, do orçamento impositivo aos demais entes da Federação.

Na reforma do documento político há de se observar o exame
de sua constitucionalidade em dois aspectos: formal e material.

No tocante ao número de assinaturas é suficiente para a
Proposta sob análise, assim, não há mácula formal no Projeto de Emenda
à Constituição do Estado, vez que o Parlamento tem competência para
iniciar o processo legislativo, art. 41, in verbis:

“Art. 41 A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
 I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa;
II – do Governador do Estado;
III – de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado,
com a manifestação de cada uma delas por maioria relativa
de seus membros.”

Desta ordem, passa-se a análise da compatibilidade material
do dispositivo da PEC com a Constituição Federal e Constituição
Estadual.

Ressalte-se que a Constituição Estadual elencou um rol de
matérias que somente podem ser propostas pelo Chefe do Poder
Executivo, senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Com efeito, o modelo de Emendas de execução obrigatória em
Emenda Constitucional e em Lei formalmente ordinária LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentária afronta, ao meu vê, ao Art. 2º, da Constituição
Federal de 1988, na medida em que o modelo impositivo interfere na
execução orçamentária, prerrogativa exclusiva do Executivo e, por
conseguinte, afeta o princípio da separação dos poderes do Estado,
que tem natureza de cláusula pétrea.

De fato, o papel do orçamento como instrumento de políticas
públicas do Estado social encontra limites na sua capacidade financeira
e sustentabilidade fiscal. A Lei Complementar de Finanças Públicas nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determinou que os
orçamentos devem ser elaborados e executados em atendimento às
Metas Fiscais da LDO.

Portanto, é inapropriado e redundante extrair do orçamento a
obrigatoriedade de execução de despesas que já tenha natureza
obrigatória.

Observa-se que, as limitações ao Poder Constituinte decorrente
não se confundem com as limitações ao Poder Constituinte
Reformador, em especialmente, no tocante à iniciativa reservada para
a Proposta de Emendas às respectivas Constituições.

O Supremo Tribunal Federal reconhece, de modo pacífico, que
os Estados- Membros devem observar às regras de iniciativa do processo
legislativo mesmo no processo de reforma à Constituição Estadual, em
respeito ao princípio da simetria. Assim, revela-se inconstitucional,
no âmbito dos Estados, a Emenda à Constituição que, versando sobre
matéria de iniciativa legislativa reservada, eleva a temática à condição
de norma constitucional, senão vejamos:

AÇÃO DIERTA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
4154. Artigo 245 da Constituição do Estado do Paraná.
Vinculação de receitas obtidas judicialmente da União ao
pagamento de débitos judiciais do Estado. Ofensa ao
regramento constitucional dos precatórios. Vício formal.
Iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo.
Vinculação orçamentária. Confirmação da liminar.
Procedência da ação. 1. O preceito atacado cria forma
transversa de quebra da ordem de precedência dos
precatórios ao efetivar a vinculação das receitas obtidas
com indenizações ou créditos pagos ao Estado pela União
ao pagamento de débitos de idêntica natureza. Não encontra
amparo constitucional a previsão, porquanto seria
instalada, inevitavelmente, uma ordem paralela de satisfação
dos créditos, em detrimento da ordem cronológica.
Impossibilidade de regramento da matéria por norma de
hierarquia inferior. Precedentes. 2. O dispositivo da
Constituição do Estado do Paraná, ao efetuar vinculação
de receita de caráter orçamentário, qual seja, a obtida do
ente central por recebimento de indenizações ou de outros
créditos, incorre em vício de natureza formal, uma vez que
a Carta Política exige que a iniciativa legislativa de leis
com esse conteúdo seja do chefe do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Ação julgada procedente. (ADI 4154, Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 26/05/2010, DJe-110 DIVULG 17-06-2010
PUBLIC 18-06-2010 EMENT VOL-02406-02 PP-00246)
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Ademais, acerca da aplicabilidade da Emenda à Constituição
Federal nº 86/2015, ou não, aos demais entes da Federação, ao nosso
entendimento, não deve ser aplicada a extensão automática dos efeitos
aos Estados, Municípios e Distrito Federal, que continuam detendo a
capacidade, decorrente de suas auto-organizações, de implantarem, ou
não os orçamentos impositivos em suas respectivas Constituições e
Leis Orgânicas, quando lhes prover, sob pena de ferir o princípio
constitucional da autonomia dos entes federados, vulnerando assim, a
forma federativa de Estado.

Neste aspecto a Constituição Federal de 1988, em seu art.25,
caput, estabelece que os “Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição”.

Quando se diz que os Estados-Membros estão vinculados
obrigatoriamente a determinadas normas, ditas centrais, da Constituição
Federal, isso significa que algumas normas da Constituição Estadual
deverão, obrigatoriamente, reproduzir determinados modelos e opções
que já foram traçados pela Constituição Federal. Neste caso existem
determinadas normas das Constituições Estaduais que reproduzem
normas da Constituição Federal em campo de matérias que são de
observância obrigatória. Normas Estaduais iguais às Federais (no plano
constitucional), mas que os Estados-Membros não possuem
competência para dispor de forma contrária. Isso ocorre, por exemplo,
no que tange com a definição de forma de governo, sistema de governo,
separação dos poderes, direitos fundamentais, vinculação a cláusulas
constitucionais sensíveis.

Por outro lado, as normas de imitação, se manifestam naquelas
situações em que os Estados-Membros possuem autonomia para
dispor sobre determinada matéria, podendo discipliná-la da forma como
bem entender, todavia, por decisão política, decide adotar o mesmo
modelo adotado pela Constituição Federal. Possuem autonomia mas
imitam, fazendo igual ao modelo válido para a União Federal.

Assim sendo, no âmbito da autonomia dos Estados manifesta-
se aquilo que a doutrina costuma chamar de poder constituinte
decorrente, ou seja, poder constituinte dos Estados-Membros, que se
projetam, dentre outros aspectos, na capacidade de auto-organização.

VOTO DO RELATOR:
Deste modo, opina-se pela rejeição da Proposta de Emenda

à Constituição nº 006/2017, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam, por maioria, pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 006/2017, nos termos do voto do Relator, CONTRA
o voto dos Senhores Deputados Antônio Pereira e Eduardo Braide.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio – Presidente
Deputado Doutor Levi Pontes - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide  ( Contra )
Deputado Antônio Pereira   (Contra )

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 394/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 282/2017, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação dos Moradores do Povoado Lago da Cabaça, com sede

e foro no Povoado Lago da Cabaça, S/N, Zona Rural, Município de
Lago da Pedra, neste Estado.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como objetivo despertar o espirito de
solidariedade entre os associados; prestar assessoramento a instituições
governamentais e não governamentais da área de assistência social;
estimular nos associados o desenvolvimento de suas atividades através
de cursos específicos, palestras, seminários e etc.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 282/2017, nos termos do
voto do Relator.

   É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputada Francisca Primo  - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 396/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 285/2017, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui no âmbito do Estado do Maranhão,
a “Semana de Conscientização sobre a importância do Combate a
Intimação Sistemática (Bullying), nas Instituições de Ensino das Redes
Pública e Privada”, a ser realizada, anualmente, na última semana do
mês de abril.

Esclarece a autora da proposição que a Semana de que trata o
presente Projeto de Lei tem a intenção precípua de garantir que a
conscientização pelo combate ao Bullying possa atingir o máximo
possível seu público-alvo. Essa medida por si só, atende a pertinência
da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
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das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, no seu art. 2º, no que se refere à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o
vício apontado, sugerimos, a sua aprovação com a supressão do
mencionado dispositivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 285/2017, com a supressão do dispositivo acima mencionado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 285/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputada Francisca Primo  - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 397/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 248/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
exclusão do 3º dígito nos preços de combustíveis ao consumidor, no
Estado do Maranhão.

A proposição, em análise, estabelece que a exclusão do 3º dígito
nos preços dos combustíveis ao consumidor deverá ser limitada a 2
(dois) dígitos de centavos.

Por último, a informação do preço, limitado a duas casas
decimais, se fará diretamente na bomba de abastecimento e sua
divulgação deverá ser afixada em local visível e com destaque.

É o relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,

a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 248/2017,
apresentado.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I
do art. 24 da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de
meia entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a
locais públicos de cultura, esporte e lazer. Competência
concorrente entre a União, Estados-membros e o Distrito
Federal para legislar sobre direito econômico. Controle
das doações de sangue e comprovante da regularidade.
Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI
3.512, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006,
Plenário, DJ de 23-6-2006.)

Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Apesar de aparentemente tentar tratar de matéria afeta as
relações de consumo, em virtude da competência concorrente, o projeto
adentra substancialmente na liberdade econômica dos revendedores de
combustíveis, sob pena de intromissão indevida na atividade econômica,
ferindo o princípio da livre iniciativa e proporcionalidade (art. 170, da
CF/88).

Além disso, a Portaria n° 30, de 6 de julho de 1994, do extinto
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), hoje Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estabelece que:

Art. 1º. Os preços por litro de óleo diesel, de gasolina
automotiva e de álcool hidratado, indicados nas bombas
medidoras dos Postos de Revenda, são expressos com três
casas decimais. [...]

Sendo assim, os preços fixados para derivados de petróleo são
estruturados, em Real, com quatro casas decimais, visto que diversos
itens da estrutura de preços só têm representatividade após a
terceira casa decimal da unidade monetária, como exemplo, frete,
custo da produção, tributos, etc.

Dessa forma, qualquer valor após a terceira casa decimal é
relevante na estrutura e composição dos preços dos combustíveis,
sendo sua exclusão, uma intervenção indevida do Estado na atividade
privada.

Portanto, a proposição em análise possui vício formal e material
de constitucionalidade, pois viola princípios da ordem econômica,
em especial o princípio da livre iniciativa e intervenção na
atividade privada das empresas (art. 170, da CF/88), bem como a
Portaria n° 30, de 6 de julho de 1994, do extinto Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC).

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

248/2017, por encontrar-se contrário às normas constitucionais em
virtude de vício de formal e material.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 248/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputado Doutor Levi Pontes   - Relator
Deputado Eduardo Braide
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Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 398/2017

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Excelentíssimo Governador do Estado, submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 253, de
18 de outubro de 2017, que “Altera a Lei nº 10.691, de 26 de setembro
de 2017, que institui o Programa Cartão Transporte Universitário no
âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular – SEDIHPOP e da Secretaria de Estado Extraordinária da
Juventude – SEEJUV.”

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

A proposição em análise está ampliando o Programa Cartão
Transporte Universitário para estudantes domiciliados no Maranhão,
mas que estudam nos Estados vizinhos.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada

extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
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jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário,
DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min.
Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-
2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário das doações e
contribuições para atender e implementar ações voltadas à construção,
manutenção e reforma dos equipamentos ligados aos Programas.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público. No que concerne ao mérito, deve ser ponderado
que consoante a Mensagem nº 089/2017, de autoria do Governador do
Estado, a matéria constante, na presente Medida Provisória, é um
instrumento para contemplar os estudantes maranhenses que residem
no Maranhão mas tem que se deslocar diariamente para outros estados
para cursarem o ensino superior.

Nota-se que estão presentes a conveniência, oportunidade e o
interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 253/2017, considerando atendidos os pressupostos de

relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 253, de 18 de outubro
de 2017, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputado Doutor Levi Pontes  - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 400/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 281/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que visa alterar o art. 1º, da Lei nº 3.754/
1976, de 27 de maio de 1976, que Institui o “Dia da Mulher
Maranhense”, e dá outras providências.

O art. 1º da proposição, em análise, por sua vez, esclarece que
fica instituído, o dia 11 de março, como o “Dia da Mulher Maranhense”.

De acordo com a Justificativa, o dia escolhido na Lei nº 3.754/
2017 faz alusão a data de nascimento de Maria Firmina dos Reis-
primeira romancista brasileira ludovicense - tendo tal data, a partir de
pesquisas, sido confirmada para o dia 11 de março de 1822, razão pela
qual se faz necessária a mudança na legislação.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição da República.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
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de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

281/2017, por não estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 281/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputada Francisca Primo  - Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 401/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 272/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Semana Estadual de
Combate a Corrupção”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída no
Calendário Cívico-Cultural do Estado do Maranhão, a ‘“Semana
Estadual de Combate à Corrupção”, a ser comemorada anualmente, na
semana que incluir o dia 09 de dezembro.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 272/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 404/2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar
nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão -
IPREV, e dá outras providências.

Na Mensagem nº 098/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que caso o Projeto de Lei seja
sancionado tal como aprovado, inevitavelmente situações de embaraço
administrativo surgiriam já no primeiro momento de existência do dado
Instituto, hipótese que, com nitidez acentuada, revela-se na incoerente
dicção contida nos parágrafos 2º e 4º do art. 5º. No parágrafo 2º, do art.
5º, há previsão de 14 (quatorze) Membros. Ao apontar quais seriam
esses Membros, todavia, seus incisos e alíneas indicam a existência de
apenas 13 (treze), circunstância que, por consectário lógico, além de
evidenciar o equívoco na contagem, inviabiliza a paridade de
representação do Poder Executivo e servidores públicos estaduais.
Logo, a permanência desse dispositivo no referido Projeto, contraria o
interesse público, razão pela qual deve ser vetado.

De igual sorte, a redação disposta no parágrafo 4º, do mesmo
artigo (art. 5º), faz referência ao inciso VI, do já comentado no parágrafo
2º, que deveria mencionar o inciso VII.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-
lo-á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões
do veto.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, as matérias tratadas nos dispositivos, ora vetados, ferem
o interesse público.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, por contrariar
o interesse público.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Complementar nº 007/2017, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente
Deputado Doutor Levi Pontes  - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 405/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 303/2017, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Jovens Empresários do Maranhão, com sede e foro no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos e apartidária,
com finalidade de congregar jovens empresários e empreendedores,
com intuito de disseminar o conhecimento e promover tudo que for
necessário para seu desenvolvimento intelectual e profissional.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 303/2017, nos termos do
voto do Relator.

   É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 406 /2017

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 257/2017, que Dispõe sobre a
criação da Gratificação de Exercício de Suporte Acadêmico, na
importância de 30% sobre o vencimento, aos Integrantes do Subgrupo

Apoio Técnico, Subgrupo Apoio Administrativo e Subgrupo Apoio
Operacional do Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO, que até a
data da vigência desta MP, estejam lotados na UEMA e na UEMASUL
há pelo menos 5 anos continuados, desenvolvendo atividades de suporte
aos projetos e ações operacionais, administrativos e acadêmicos, sendo
que os servidores atualmente em exercício na UEMASUL terão
computado o tempo de serviço anteriormente vinculado à UEMA.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Na Mensagem nº 094/2017, o Governador do Estado, destacou
que a Medida Provisória em análise visa valorizar as categorias, a fim
de que haja uma continuidade dos bons serviços acadêmicos prestados
no âmbito da UEMA e da UEMASUL.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
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a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário,
DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min.
Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-
2012.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, na forma

do art. 3º da Medida Provisória, as despesas decorrentes de sua aplicação
correrão à conta dos créditos orçamentários próprios.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 257/2017 demonstra a

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, tendo em vista que,
nos termos da Mensagem 094/2017 enviada, o objetivo da Medida
Provisória é valorizar as mencionadas categorias.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 257/2017, são orientadas
pela busca do cumprimento dos princípios basilares da
administração pública da indisponibilidade do interesse público,
da moralidade, da publicidade e da eficiência, adaptando a máquina
pública aos ditames insculpidos pela Constituição Cidadã de 1988.

Nota-se que estão presentes a conveniência, oportunidade e o
interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 257/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
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vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 257, de 30 de outubro
de 2017, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº408 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria

do Senhor Deputado Cabo Camposo, que Institui o mês de dezembro
como “Dezembro Cinza”, destinado a homenagear os Policiais e
Bombeiros Militares falecidos em decorrência da profissão no
Maranhão.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 052/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 052/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 21 de novembro de 2017.

Deputado Professor Marco Aurélio  - Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Doutor Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

PROJETO DE LEI Nº 052 / 17

Institui o mês de dezembro como “Dezembro
Cinza”, destinado a homenagear os Policiais e
Bombeiros Militares falecidos em decorrência da
profissão no Maranhão .

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o
“Dezembro Cinza”, em respeito e homenagem aos Policias e Bombeiros
Militares que faleceram em pleno serviço ativo e em decorrência da
profissão, a ser realizado sempre no mês de dezembro;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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